
Good Girl Eau de Parfum Suprême е най-неустоимият аромат от гамата на Good Girl досега. Със
своята дръзка формула, която поставя под въпрос правилата на парфюмерията, този нов женствен
аромат ни приканва да се изправим срещу установения ред.

Suprême преоткрива емблематичния контраст на светлините и сенките, който превърна първия
аромат на Good Girl (2016) в истински хит с експлозивна формула, която предефинира
емблематичното цвете на Carolina Herrera - жасмина.

Изпълнен с изобилие от плодове и свръхдоза зърна Тонка, белите цветя в аромата разкриват най-
палавата си страна. Зърната от Тонка излъчват разкошна чувственост; плодовете - интензивна
сочност. Когато деликатният ярък букет от Египетски жасмин срещне тъмнината на този
самоуверен дует, миксът става иконичен. Тази хармонична противоположност ни насърчава да
прескочим границите.

“Good Girl е почит към двойствеността, към светлините и сенките в нас. Осъзнаването на нашата
многостранност ни прави по-силни. Ние ще бъдем себе си, когато приемем всичките си страни,
дори и нашето бунтарство. Понякога е необходимо правилата да бъдат нарушени “, заявява
Каролина А. Херера, Креативен Директор. „Нашата най-палава страна е в силата и съблазънта.
Искам да създам аромат, който дълго време да ни свързва с бунтарското ни аз: защото е толкова
хубаво да бъдеш лош!“. Good Girl Eau de Parfum Suprême е резултатът.
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Carolina Herrera представя новия си дамски аромат, Good Girl Eau de Parfum 
Suprême, отдавайки почит към самоуверените жени



Разкошната формула на Suprême улавя нашата постоянно променяща се личност. Този
ориенталски-гурме аромат, който включва изящни съставки и авангардна структура, създава свое
ароматно семейство.

На върха горските плодове подчертават нашата пакостливост. „Сладостният им характер е много
предизвикателен и ни връща в детството“, разказва парфюмеристът Луиз Търнър.

Афродизиакалната персоналност на Египетски жасмин в сърцевината е подчертана от мускусния
нюанс на горските плодове. За първи път този сорт жасмин, известен със своята интензивност, се
включва в аромат на Carolina Herrera.

Това емблематично дуо съблазнява, подсилено от кремообразната текстура на зърната Тонка,
които лежат в основата. Suprême съдържа най-висока концентрация на зърна Тонка - топъл акорд
– вложен и в аромата на Good Girl. Този компонент се преплита с друга съставка, традиционно
използвана в мъжките аромати: Ветивер. Този елемент мигновено сублимира и придава модерен
обрат в крайната формула. „Той е много елегантен, сякаш предизвиква балончетата в шампанско;
той извисява аромата“, споделят парфюмеристите. Вливането на този уникален дует придава
модерен обрат на обонятелната категория ориенталски - флорални аромати..

Изкушаващата сила на черното и бляскавото

Suprême е обгърнат в същия емблематичен силует като Good Girl. Той е създаден като по-подсилен
и пламтящ парфюм: новият флакон се отличава с интригуващ дизайн от черно до бляскаво
(обувката) и със златен ток. Тези три нюанса носят различни послания от марката Carolina Herrera.

Черното, изпълнено с нюанси, е поразително и изтънчено. Непобедима, тя крие повече, отколкото
ни показва. Черното пресъздава иконата, както и фаталните
жени, на които Carolina Herrera посвещава първото си модно шоу през 1981 г. Тя е съблазнителна
и загадъчна, игрива и палава. Този присъствен цвят в Carolina Herrera е толкова универсален,
колкото и женската личност. Освен това прави по-красиво всичко, до което се докосне,
придавайки на всяка фигура по-фин силует и подчертава всеки цвят.

Композицията от блясък - малки частички, които променят начина, по който блестят в зависимост
от ъгъла на светлината – това е алегория на нашата уникална и непредсказуема личност.
Метафора за вродената ни сила на съблазняване и способността ни да се променяме. Металните
нюанси, луксозни и сложни, също присъстват от самото създаване на марката.

Златото, забавно и разкошно, отново е доминиращо в модната хроматична палитра на къщата
Carolina Herrera.


